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 راهنمای خرید آنالین مبل راحتی شیک و باکیفیت

یکی از مهم ترین سرمایه گذاری هایی است که احتماال برای خانه خود  راحتی مبل خرید

 .انجام می دهید

در اتاق نشیمن این قطعه ای برای استراحت، مطالعه، غذا خوردن، سرگرمی، تماشای 

تلویزیون و حتی چرت زدن است، بنابراین منطقی است که برای سرمایه گذاری در موردی 

 .که سال ها ادامه خواهد داشت، وقت بگذاریم

چه، واردی هستند که های پارگیری و انتخاب بهترین قاب گرفته تا انتخاب نمونهاز اندازه

 .باید قبل از خرید مبل جدید در نظر بگیرید

، از انواع اکسسوری های خانه است که ممکن است دهه ها با شما زندگی کند و راحتی مبل

 .همین امر سبب شده است که در خرید آن نهایت دقت را به کار ببرید

انتخاب شخصی است و معموال البته باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که سلیقه، یک 

 .سبک انواع مبل راحتی بستگی به سلیقه شخصی افراد دارد

اما زمانی که حرف از کیفیت می شود، معموال گزینه های زیادی را محدود می کند و 

 .گزینه های باقی مانده، معیار رضایت بخشی برای شما خواهند بود

ها و سال های طوالنی شما را راضی پس انتخاب مبل راحتی باکیفیت می تواند تا دهه 

 .نگهدارد

 کرد؟ چه باید راحتی مبل خرید برای

 کرد؟ طی خاصی مراحل باید آیا

ما در ادامه راز بزرگ راهنمای خرید مبل راحتی را ارائه خواهیم داد. همراهی شما باعث 

 .افتخار ما خواهد بود
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 شیک اینترنتی خرید + زیبا و شیک مبلی جلو میز مدل 35 مطالعه: پیشنهاد

 نکات مهم هنگام خرید مبل راحتی

مهم نیست در چه خانه ای و با چه دیزانی دارید زندگی می کنید، قطعا مبل راحتی از گزینه 

 .هایی است که دیر یا زود به سراغ شما خواهد آمد

شاید خرید اینترنتی یا حضوری مبل راحتی آسان باشد، اما باید مسیر طوالنی را قبل از 

 .بیرون آوردن کارت بانکی خود طی کنید

 قیمت مبل راحتی را در نظر بگیرید 

قبل از شروع هر کاری، نه تنها خرید مبل راحتی، باید بودجه را مشخص کنید. حتی اگر 

 .ینه های مناسب و باکیفیتی برای شما پیدا خواهند شدبودجه هنگفتی ندارید، باز هم گز

به یاد داشته باشید که خرید مبل راحتی نوعی سرمایه گذاری طوالنی مدت به حساب می 

 .آید

با این حال اگر قصد بهره مندی برای سالیان زیاد دارید، باید برخی گزینه هایی که به شما 

هش دهید. یکی از این گزینه ها، خرید مبل کمک می کند تا ضربات مالی را برای مدتی کا

 .راحتی باکیفیت است

 اندازه بگیرید 

در مرحله بعد، فضای موجود را اندازه بگیرید. استفاده از نوار چسب در جاهایی که می 

 .خواهید مبل قرار داده شود، ایده بسیار خوبی است

دارد، از اندازه گیری آن  اگر در حال حاضر از مبل راحتی استفاده می کنید که نیاز تعویض

 .شروع کنید و تمام فضاهایی که قرار است به طول یا عرض اضافه شود را یادداشت کنید

 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c%d8%b2-%d8%ac%d9%84%d9%88-%d9%85%d8%a8%d9%84%db%8c/
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اگر مبل شما کنار دیوار است، قطعا اندازه گیری دیوار نیز مهم است. هرگونه بی نظمی، 

 .مانند انواع موانع را یادداشت کنید

 الهام بگیرید 

مت خرید مبل، الهام گرفتن از انواع طرح ها و رنگ هاست. به همانا سرگرم کننده ترین قس

را تایپ کنید تا ” مبل راحتی“خودتان زحمت دهید و رایانه را روشن کنید و در گوگل کلمه 

 .با گزینه های متنوعی روبرو شوید و الهام بگیرید

، حتما نظر اگر همسر، دوست، همکار یا هم اتاقی شما نیز سهمی از این انتخاب داشته باشد

 .او را هم جویا باشید

 انتخاب پارچه مبل 

چه به دنبال چرم نرم باشید و چه کتانی با ظاهری آرام، پارچه ای که مبل شما با آن روکش 

 .شده است، رنگ و بوی اتاق نشیمن شما را خواهد داد

از و سهای دستکنید، ممکن است پارچهبرای نشستن روزانه در اتاقی که زیاد استفاده می

 .مقاوم را با قابلیت لکه نشدن ترجیح دهید. چرم مرغوب نیز انتخابی بادوام است

ترین و های مسطح از سختویژه بافتترین الیاف هستند، بهالیاف مصنوعی بادوام

ها را کمتر نشان می دهند و کمتر ها هستند، زیرا لکهترین الیاف برای خانوادهداشتنیدوست

 .شونددچار کثیفی می

 پر کردن را در نظر بگیرید 

به نفع شکل و اندازه نادیده  وقتی صحبت از خرید مبل جدید می شود، پر کردن مبل اغلب

 گرفته می شود. انتخاب رنگ ها، الگوها و اشکال بسیار سرگرم کننده تر از فکر کردن به

 !آنچه در داخل است است
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ها، با این حال، بسیار مهم است که در مورد پر کردن فکر کنید. در نهایت، شما ساعت

نابراین درست کردن مواد پرکننده های آینده روی مبل خود خواهید نشست، بروزها و سال

 .بینیدتان را راحت میگذارد که مبلتان تأثیر میروی مبل

 .سه پرکننده اصلی مبل عبارتند از الیاف، فوم و پر

 تصمیم بگیرید که دنبال چه چیزی هستید 

اکنون زمان تصمیم گیری است. به این فکر کنید که چه چیزی برای فضای اتاق، خانه یا 

 .شما بهتر است و در ادامه چند سوال اساسی از خودتان بپرسید محل کار

 قرار است که مبل چند نفره باشد؟ 

 آیا بچه دارید؟ حیوان خانگی چطور؟ 

 چه نوع متلایر یا موادی را دوست دارید؟ 

 چه نوع دیزانی با خانه شما سازگار است؟ 

 آیا مبل راحتی L برای فضای شما مناسب است؟ 

 می پسندید؟ کدام سبک را بیشتر 

 کدامیک را ترجیح می دهید؟ نشستن روی مبل یا دراز کشیدن؟ 

بعد از پاسخ به این پرسش ها، تصمیمات جهت اصلی خود را پیدا خواهند کرد و شروع به 

 .جستجوی آنالین می کنید. سعی کنید که انتخاب های خود را به سه مورد برتر محدود کنید

 شدحواستان به تخفیف و فروش ویژه با 
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همانطور که در حال سرچ هستید، حواستان به مبل هایی که تخفیف دارد، باشد. اگر سبکی 

توجه شما را جلب کرد، تعلل نکنید و سفارش دهید. البته برخی افراد ترجیح می دهند که از 

 .نزدیک ببیند و بعد بخرند که ما با تمام وجودمان به تصمیمات احترام خواهیم گذاشت

 ازیب و باکیفیت های مدل معرفی با شو خواب تخت مبل خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 ع و مدل ها برای بررسی قیمت مبل راحتی ارزان و شیکانوا

 از چندین قطعه جداگانه تشکیل می شود و به شکلی مرتب می شوند که  : مدوالر مبل

 .در همه فضاها جای می گیرند

 چه کسی این مبل ها را نمی شناسد؟ متداول ترین انواع آنها شامل  : متصل های مبل

 .است U و L مبل

 ل راحتی برای زوج ها طراحی شده است که فضای کوچکی را این مب : عشق مبل

 .دربر می گیرد

 مبلی است که قابلیت تبدیل شدن به تخت را دارد و انواع مختلفی  : تاشو های مبل

 .دارند

 در این مبل، بالشتک ها پشتی از قاب جدا هستند و از سنتی ترین  : الوسون مبل

 .ندسبک ها در دوران ویکتوریایی محسوب می شو

 طراحی ساده و کالسیک آنها به ایجاد فضایی دوستانه و راحت کم می  : بریج مبل

 .کند

 سانتی متر( کمی دارند 43همانطور که از اسمش پیداست، ارتفاع ) : ارتفاع کم مبل. 

 این نوع مبل بدون پشت با نام مبل باز نیز شناخته می شود : دیوان مبل. 

 این نوع کاناپه مناسب برای چرت زدن روز جمعه یا دراز کشیدن : گاه تکیه مبل

برای دیدن تلویزیون است. این مبل شما را به سمت عقب تمایل می کند و وجود 

 .زیرپایی نیز به شما حالتی دراز کشیده می دهد

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d9%88/
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 انواع پشتی مبل را بشناسید

مبل ها از قسمت های مختلفی تشکیل شده اند که ظاهر و احساس کلی قطعه را تعیین می 

 .کنند

با سبک های مختلف بازوها، پاها، کوسن های پایه و پشتی آشنا شوید و متوجه خواهید شد 

 .ی را در مبل دوست داریدکه چه عناصر

هنگامی که به شکل مبل نگاه می کنید، از پشت شروع کنید و بین پشتی ثابت، پراکنده یا 

 .بالشتکی یکی را انتخاب کنید

قاب پشتی مبل به جای استفاده از کوسن های شل یا ثابت، فنری و روکش : ثابت پشتی مبل

 .هداری آسان ارائه می دهدشده است. خطوط هوشمند، تمیز و رسمی تر را با نگ

قاب پشتی مبل با بالشتک های شل پنهان شده است تا استایل غیررسمی : پراکنده پشتی مبل

 .تری بدهد. بالشتک های پراکنده معموال حاوی الیاف پلی استر یا پرکننده های مجلل هستند

اندازه دار با مبل معمولی پشت کوسنی است. دو یا سه کوسن جعبه: کوسنی پشتی مبل

 .گیرندمساوی در پشت قرار می

 ویژگی های یک مبل راحتی شیک کدامند؟

 راحتی 

 قاب خوب 

 اتصاالت مناسب 

 فوم انعطاف پذیر 

 مواد داخلی مرغوب 

 کوسن های پر و باکیفیت 
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 نکات مهم در حفظ و نگهداری از مبل راحتی کدامند؟

 روی دسته یا بازوی مبل راحتی ننشینید. 

 دلکه های چرب را بالفاصله تمیز کنی. 

 حواستان باشد که جای لکه را با دقت تمیز کنید. 

 در جاهای متعدد بنشینید و به یک نقطه عادت نکنید. 

 مبل های چرم را مانند بقیه انواع و بدون نگرانی تمیز کنید. 

 اگر بالشتک ها قابلیت جابجایی دارند، آنها را مرتبا برگردانید. 

 م پاک کنیدبه محض ریختن مواد خشک، آن را با دستمالی نر. 

 به دوستان و خانواده بگویید که از نقاط مختلف برای نشستن استفاده کنند. 

 مبل خود را مرتبا با جاروبرقی تمیز کنید. این کار را هفته ای یکبار انجام دهید. 

 دو بار در هفته از غلتک پرز استفاده کنید تا موها و پرزهای جمع شده ناپدید شوند. 

  زمانی که قصد استفاده از آنها را ندارید، بهتر است که آنها را در زمان مهمانی و یا

 .بپوشانید

 زیبا باکیفیت و شیک های مدل معرفی با مبل کاور بهترین خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 جمع بندی

با مطالعه این مقاله از راهنمای خرید آنالین مبل راحتی با انواع و مدل های مختلف و نکات 

امروز در  اینترنتی خرید راهنمای ممهم هنگام خرید مبل راحتی آشنا شده اید و امیدوار هستی

 .برای خریدی مقرون به صرفه به شما کمک کرده باشد دکوراتیو دسته بندی

 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d9%84/
https://greenlist.ir/
https://greenlist.ir/%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%88/
https://greenlist.ir/%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%88/
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رات خود را شما عزیزان می توانید از طریق فرم ارسال دیدگاه با ما در ارتباط باشید و نظ

 .برای ما ارسال کنید. ممنون که وقت گذاشتید

ی این مطلب پرفروش ترین مدل ها را برای شما گردآوری کرده ایم که می توانید در ادامه

 .قبل از خرید آنها را با هم مقایسه کنید

 

 


